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1. Sammanställning av förra LAN:et 4-6 juni
Snittbetyget för förra LAN:et blev 4,28124.
Allmänt positivt var turneringarna samt torrent för spel
Allmänt negativt var internet
Det som deltagarna saknade i allmänhet var internet
Lokalen var i allmänhet bra
Tiden var lagom enligt majoritet
LAN:et var i allmänhet bra. Justeringar måste göras.
2. Förbättringar samt justeringar inför LAN.
Rådet skall se till att spel mellan turneringarna ordnas för att minimera nertid.
Lokalen önskas vara mörkare.
3. Förberedelser och krav inför LAN.
Ett konstituerande LAN-möte där ansvarsposter distribueras samt punkter inför LAN:et uppfylls.
Ett möte senast fem dagar innan LAN:et för kontroll.
Utvärdering sker inför nästa möte efter anordnat LAN.
4. UtomhusLAN 3-5 september
LAN:et skall anordnas 3-5 september om vädret tillåter. LAN:et avblåses om vädret hindrar det. Detta skall meddelas
genom Facebook och hemsidan snarast möjligt.
- Militärtält lånas för sovplatser.
- Reklam ordnas av Björn Sanders.
- Oscar Håkanssons tält rymmer maximalt 15 personer och är huvudtält.
- Ytterligare ett tält köps efter behov.
- Rådet har tillgång till bord samt stolar från olika källor.
- Christoffer Kisch får tillgång till ett tusen riksdaler för att investera i utrustning.
- LAN-utrustning kan lånas av Viktor Nybom.
- Golv för dator ordnas av individen.
- Jorun Borggrn ser till att inköp sker i samband med Christoffer Kisch och Jonathan Ridell
5. Ytterligare evenemang i höst
Björn undersöker om en SSB-turnering på Katedralskolan. Ämnet tas upp på nästa möte.
Ett konsoll-LAN önskas. Evenemanget planeras på utvärderingslanet efter utomhusLAN:et. Björn Sanders undersöker
en lokal inför detta LAN.
Ett ”Wickmanska-LAN” skall anordnas. Gustav Alvsten tar hand om lokal.
6. Medlemsavgift 2011
En medlemsavgift vill införas av rådet inför nästa år. Detta skall tas upp på årsmötet 2011. Orsaken är att

föreningens inkomster ökar radikalt samt att man får dedikerade medlemmar.
7. Sveroks årsmöte
Rådet fick information om sveroks årsmöte. Medlemmar som vill delta skall kontakta Björn Sanders.
8. Konto
Rådet beslutade att Björn Sanders och Christoffer Kisch har ansvarsfrihet att byta konto om så krävs. Den 30/62010 hade föreningen Sex tusen,sex hundra och sexton (6.616,00) riksdaler. Inbetalning skall diskuteras vid nästa
årsmöte.
9. Förslag om ändringar inom rådet
Förslaget skall diskuteras vid nästa möte.
10. Övrigt
Post: Föreningskuvert kan skickas ut till varje medlem inför årsmöte och kommande evenemang. Björn Sanders skall
kontakta med Sverok angående organisationskort.
Medlemmar: Forumet skall acceptera medlemmar trots att de inte har betalat, dock med en lägre rank.
Inköp: Gigabitswitchar nekas av rådet efter förslag av Rasmus Björklund.
Dreamhack undersökes av rådet angående transport.
Mötet avslutades 17 augusti 16:55

